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De redaktie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de toegezon-den 
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passen met behoud van de intentie van het geschrevene; omvangrijke 
aanpassingen/of inkorting van kopij vindt altijd plaats in overleg met de 
inzend(st)er. 
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VAN DE REDAKTIE 
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Met het verschijnen van dit nieuwe exemplaar van "De 
Bakbrogge" hebt u het eerste nummer van de tweede jaargang 
1993 in handen. 
De redactie gaat dit jaar hoopvol tegemoet en vertrouwt erop dat 
u, lezers, ook uw medewerking blijft geven aan uw dorpskrant 
in de komende tijd. 
De huis aan huis actie in november j.l. heeft geheel aan onze 
veIWachtingen voldaan. Voor de leden van de redactie was het 
wel een krachttoer om enkele honderden adressen in Oudega 
huis aan huis te bezoeken. Maar behalve de donaties hadden wij 
ook uw reacties nodig om na een jaartje te weten of we op de 
goede weg zijn. 
De actie heeft tot nu toe opgebracht een totaalbedrag van 
m28,-. 
Als u weet dat elk uitgebrachte nummer van "De Bakbrogge" 
meer dan f 1(x)(),- aan totale kosten met zich meebrengt zal 
duidelijk zijn dat "De Bakbrogge" niet zonder uw lezersdonatie 
kan blijven bestaan. We overwegen om in hetaprilnummer een 
acceptgiro bij te sluiten zodat u op een eenvoudige manier uw 
bijdrage voor '93 kunt voldoen. 
Voor 1993 hebben we overigens besloten om 6 ! nummers te 
gaan uitbrengen ~ Als u allemaal uw donatie weer wilt geven, 
evenals in 1992 een bedrag tussen f 10,- en f 25,- (liefst het 
laatste bedrag), dan hebben wij als redactie er vertrouwen in dat 
het ook in 1993 wel weer zal lukken. 
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Wij hebben het op prijs gesteld dat de middenstandsorganisatie 

MIVERO de waarderingspremie over 1992 toegekend heeft aan 

de redactie van "De Bakbrogge". 


Er wordt momenteel veel gesproken over de plannen van Rijk en 

Provincie, waarin begrippen voorkomen zoals 'blauwe zone' en 

'groene ruimte'. 

Onder het kopje "Oudega op koers" geeft een Oudegaaster ons 

in een helder betoog inzicht in deze ingewikkelde materie. De 

materie is zo lastig, maar ook zo belangrijk vanwege de 

gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid van het dorp, dat wij 

u aanraden het stuk een paar keer te lezen . . 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe in 1993. 


~ 
Agendaburo 

Soms heb je je verheugd op een gezellige avond van b.v. de 

toneelvereniging en dan blijkt dat er op deze avond nog iets 

gepland is, waar je eigenlijk ook best belangstelling voor hebt. 

Dan moet je dus kiezen. 

Jammer, hadden de verenigingen dit van elkaar geweten, dan 

was dit vast niet gebeurd. Want er zijn onkosten gemaakt, er zit 

veel organisatie aan vast en dan reken je ook op veel mensen. 

Daarom heb ik een voorstel: 

Ik wil wel een agenda bijhouden voor alle verenigingen e.d. 

Voordat u een avond vastlegt kunt u dan bij mij even checken of 

er geen andere aktiviteit gepland is op hetzelfde tijdstip. 

De agenda komt dan ook automatisch in De Bakbrogge. 


Hennie de Bruin-de Jong tel. 1570 
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DOARPSBELANG ALDEGEA 
TAAISfRIID 

Foar de min.sken dy't regelrnjittich nei Radio Fryslän hearre 

is it al gjin nijs roear, mar dochs wolle wy it noch efkes 

neame. 

Aldegea ferlear fan de Tike en wy bedarren finderoan, der wie 

leau ik noch ien doarp ûnder fis. Wat dat oangiet wie it gjin 

sukses, mar der gyng it by dizze kwis ek net om. It gyng om in 

plesierige jûn foor it doarp. No, it wie net maklik mar wol 

plesierich. Der koene 16 taskögers mei nei de studio yn Ljou

wert en dy ffinen it prachtich. 

Der siet yn it Miensker ek in flinke ploeeh, mar dy hiene it 0 sa 

drok. Yn de bibliotheek siet men boeken nei te sjen, op de trap 

siet immen om in limmerick te betinken, yn 'e seal sieten guon 

oer de limmerick te stinnen en hast eltsenien moast de telefoan 

brfike. De Tike bie dat tOker oanpakt, dy hiene in aparte ferbie

ning regele. En ja, ek hjir yn wiene wy wat minder tOk. 

Mar it doel is efterOf tige slagge, wy ha meiinoar yn't spier 

west en in noflike jOn hawn. 


Limmerik: 

De Tike:: Der wie ris in bakbrogge op äldjiersdei , 

Aldegea.: Dy sei: "Nei oaljebollen bin ik slij, 

Aldegea:: Mar dochs hoppe alles, 

De Tike:: Ik wit dat it mäl is 

De Tike: Doch mij in foreltsje der bij". 


Yospraakjûo! 

Op 13 jannewaris 1993 wie der in ynspraakjOn belein oer it nije 
utbreidingsplan fan Aldegea. Eltsenien koe fragen stelle oer it 
nije plan. 
Doarpsbelang wie fan te foaren al by de gemeente op besite west 
om ien en oar troch te praten. Us swierriehheden wiene foaral de 
fintslutingswegen. Wy biene graach in koartere ferbining nei de 
Bnorren hawn ynsté fan fia de Gariperwei, mar soks is neffens 
de Gemeente net te realisearjen. 
bk ha wy der wer op oantrune om "spoed" efter dizze plannen te 
setten. Wy ha meardere kearen oanjfin dat der aanst in hiel skoft 
net bout wurde kin yn Aldegea mar it giet net in stap hurder 
blykt no. 6 .' 

Ek op dizze jftn die bliken dat de Aldegeasters der krekt sa oer 
tochten. Foar us wie dat wol wichtich, no hearden "de bestjoer
ders" it ek ris fan de oare kant. Fierders die op dizze jOn bliken 
dat men yn earsten gjin rekken balden bat mei seniorenwenten. 
Men sei dat de kommisje ut de älderen-bÛllen seis mei foar
stellen komme moast. 

'T MIDDElPUNT 
VAN DE BUURT! 

TEVENS 
SLIJTERIJ 

GERRIT ADEM A 
OUDEGA (Sm.) 

Telefoon 05127 - 1371 

BAKffiOCHJES 
.~ 

• Uw oude nieuwjaarskaarten (en andere kaarten) kunnen een goede 
plaats krijgen in de verzameling van mw.Reitsma, Gariperwei 
57, tel. 1900 

• 	 Ik spatje kaarten fan Ned. Herfoarme tsjerken,tuorren en klokke
stuollen fan Fryslän.Wa hat guon lizzen dy't hy as sy misse wol en 
dy't ik wol krije kin? 
As Jo efkes 100 jouwe wol ik graach oankomme. 
T. Bruinsma- de Vries, Roundeel 54, till. 1303 

• 	 Gevraagd: Kast- en zolderopruimingen. 
Frits Reitsma, Gariperwei 57, tel. 1900 

• 	 Gevraagd: "Onze kerkbode" jaargangen van 1960 tlrn 1964. 
Wie zou ze nog hebben ? tel 1365 
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Opening FolksgeboD 

Op vrijdag 20 november jJ. is '<let vernieuwde Folksgebou of

ficieel geopend. Deze opening werd verricht door Mevr. Wil

kens. 

Zij onthulde het cadeau dat namens de gemeenteleden was aan

geboden. Dit bestond uit de in smeedijzer uitgewerkte naam 

ItFolksgebou". Mevr. Wilkens schenkt het Folksgebou een ei

gen gemaakt schilderij met de uitbeelding van het bijbels Jeru

zalem. 

In de toespraak van dhr. Moes refereerde hij aan de opleve

ringsdatum die exact gehaald werd. 

Hierbij zijn we zeker dank verschuldigd aan hoofdaannemer 

Kleinhuis en zijn onderaannemers, Technisch buro De Vries, 

Schildersbedrijf Kuipers en Glashandel Van Reenen, allen uit 

Oudega! 

Mede dankzij de zelfwerkzaamheid van enkele gemeenteleden 

zijn de kosten binnen het gestelde budget gebleven. Namens de 

kerkeraad spreekt da Dekker de wens uit, tezamen met het 

aanbieden van een kaars met kandelaar, dat dit gebouw vol licht 

mag zijn en in dienst van de gemeente mag staan. 

Terugkijkend op deze dag kunnen we stellen dat velen 

gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging. Daarvoor 

onze dank. 

's Avonds was er gelegenheid voor de gemeenteleden om 

het gebouw te bezichtigen onder het genot van een hapje en 

een dranIge, wat erg gezellig was. 


deSfipperssea( Oudega 
Op '. Wal 4 
Tel. 05127-1416-2396 

.CJt.. EEN BEGRIP AAN HET WORDEN VOOR UW 
~ SFEERVOLLE, GOED VERZORGDE DAG OF AVOND. 

O.A. HUWELIJKSFEESTEN - RECEPTIES - BARBECUES 
GOURMETPARTY'S - KOFFIETAFELS - PERSONEELSAVONDEN 
VERGADERING - DANSAVOND - BUURTFEESTEN. 

l . • Vraag vrijblijvend informatie 

O~-~'=-======-"""'~ ofmaak een afspraak 

",~ 
~ 
~ -

·HOOIDAMMER KAAS 

Erkend biologisch-dynamisch bedrijf 

fam. Craens, ' t West 16, Oudega (Sm.), tel. 05127 - 2153 

",~ 
~ 
~ -

Foarit fijnste fleis of in stikje woarsUoar ut 'e hán Slachterij 
nei de ienigste selfslachtsjende slachter fan Smellingerlán.: 0 p . t 
Us fleis is tige jong dus samar gear, • . ·Ie ersma 
mar ek husslachtings meitsje wy foar jo klear. 
Want it is krekt sa 't de measten sizze, 
foar wat goeds . ..•. moatte jo nei Oeds. 

Aldegea (Sm.) 
tel. 05127-1241 

.. 
~p 

Buorren 48 
92 16 WE Aldegea (Sm.) 

'n Blommewinkeltsje wêr mear te keap is! 

Sa as Iytsjak joar al it naaiwurk en ek 
aardich wat mooie Iytse presintsjes. 

Sjoch mar ris. 
Blomkerij 

'it Glopke' 
Til!. 05127·2197 



Koop in den vreemde niet 
wat uw melkman u biedt 
Dagelijks komt hij ook bij 
u in de straat met: 

Melkprodukten 

Groente en fruit 

Levensmiddelen 

Brood en banket 

Koos Visser 
Commissieweg 130 

tel. 05127-2229 

~dot l\ischoOI > 
'" <lil~~ Opeinde ~~ 

.f 005127-2053 ~~ 

®g·VA~@ 

Voor een gedegen, betrouwbare en vlotte 
rij-opleiding. 

• De rijschool verzorgt ook uw opleiding voor 
het theorie examen volgens het C.B.R. 
ja/nee systeem. 
Theorieles wordt gegeven op maandagavond 
van 8 uur tot half 10. 
De theorielessen kunt u gratis volgen als u 
rijles gaat nemen bij de rijschool. 
Voor opgave of inlichtingen kunt u bellen: 
05127 -2053. 
Of u komt even langs op Tuskenwegen 35 in 
Op einde. 

K BoulNbedrijf 

KLEINHUIS 

fm 
• Nieuwbouw 
• Verbouw 
• Onderhouds

werken 
• Renovatie 

Speciaal hang- en sluitwerk 
tegen inbraak! 

• Bouwmaterialen 
• Adviezen - Ontwerpen 
• Aanvragen vergunningen etc. 

05127 -1407 
Sànbuorren 17 - Oudega (Sm) 

LOONBEDRIJF & KRAANVERHUUR 

~MW>~ 
De Tsjollen 4 Tel. 05127-1582 

We beschikken nu over 
3 Veenhuis zodebemesters 

+ container 
(dus minimale wachttijden) 

Ook voor alle andere 
werkzaamheden kunt u op 

ons rekenen 

Vraag vrijblijvend inlichtingen 

Oudega Op koers? 

Nationaal Milieu Beleids Plan 

Voor velen van u zijn kreten als "Blauwe Zone" en strategisch 
groen project allang geen onbekende termen meer, maar de 
werkelijke inhoud en de gevolgen hiervan zijn voor ons nog een 
grote vraag. 

In het kader van het NMP+ (Nationaal Milieu 8eleids Plan) moet in 
ons land de zgn. Ecologische hoofdstructuur (EHS) tot stand wor
den gebracht. De EHS zijn verbindingen tussen bestaande natuur
gebieden. Ook worden ze vaak als buffer rondom deze gecreeërd. 
In Friesland is er een afspraak gemaakt tussen het rijk en de pro
vincie om deze EHS te realiseren binnen lopende of komende land
inrichtingsprojecten. Voor Oudega waarbinnen de EHS ook nog de 
zgn. kerngebieden ingekleurd zijn heeft dit grote gevolgen. Als 
kerngebied is globaal aangeduid het gehele gebied ten zuiden en 
westen van Utein, Skeane Heawei, Eastersanning en Skieppe
kampen. 

Om dit alles tot stand te brengen is door het Rijk extra geld beschik
baar gesteld om te komen tot een goed afgewogen visie over de 
ruimtelijke ordening in onze provincie. Daartoe is de stuurgroep 
Blauwe Zone / Centraal Merengebied in het leven geroepen. Dit 
gebied de Blauwe Zone ligt globaal tussen Leeuwarden Drachten, 
Grouw en Akkrum, en omvat ca. 7500 ha. 

In deze stuurgroep zijn Provincie, Rijk en Gemeenten, water
schappen en belangenorganisaties gezamenlijk bezig. Vanuit ver
schillende achtergronden worden er ideaal plaatjes gemaakt voor dit 
gebied, t.a.v. natuur, recreatie en landbouw. Die zgn. bouwstenen 
worden gebruikt om tot een totaalbeeld te komen. 

Op dit moment is deze stuurgroep nog steeds in een bestuderings
fase, en wanneer men definitief naar de streek komt met een uitleg 
is nog onduidelijk. 
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Maar wat wel duidelijk is, is het Structuur-schema Groene Ruimte 
(SGR). In deze nota steken de moerasplannen pas echt de kop op, 
er zal een drastische uitbreiding komen van de Oude Venen, tot 
grens van de EHS, dus inclusief de Hegewarren. 

In het SGR wordt gesproken over de zgn. Strategische Groen
projecten. Nu is de Oude Venen I Grote Wielen als strategisch 
groenproject aangeduid, dit houdt dus in dat er een grote prioriteit 
aan deze uitvoering zal worden gegeven. 

Deze laatste nota houdt dus geen rekening met het feit dat men in 
deze omgeving reeds bezig is om tot een oplossing te komen en de 
hierover bestaande afspraken komen op de tocht te staan. 

In hoeverre de afspraak tussen Provincie en Rijk over de invulling 
van de EHS van kracht blijft is de grote vraag. Het zal U (hoop ik) 
duidelijk zijn dat aI deze plannen te veel van het "goede" zijn, het is 
niet meer alleen de agrarische sector die met de gevolgen te maken 
zal krijgen, maar de leefbaarheid van ons dorp komt ook in gevaar. 
De specifieke agrarische problemen zoals waardevermindering, 
kapitaalsvernietiging, en toekomstperspectief worden in de SGR 
zwaar onderbelicht, evenals de financiële onderbouwing van al deze 
plannen. De vraag die velen van ons bezig houdt is: hoe lang kan en 
mag een overheid deze onzekerheid, die ze zelf veelal veroorzaakt, 
laten voortbestaan? 

Laten we hopen dat Oudega ook in de toekomst een dorp zal blijven 
voor boeren, burgers en buitenlui! . 

G.K. 
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Van de Oudegaaster raadsleden. 

Na de afronding van de bestemmingsplannen voor Oudega 
(behandeld in de vorige Bakbrogge door collegaraadslid Loek 
OosterhoO, wil ik een ander onderdeel van het Gemeentelijk 
reilen en zeilen belichten, namelijk iets over Cultuur. 
Nu in Drachten de oudheidkamer lilt Bleekershfis" een nieuwe 
behuizing krijgt in het voormalig klooster, wil ik wijzen op de 
wenselijkheid van een soort oudheidkamer (geen groot museum 
dus) in Oude ga 
Laat ik voorop stellen dat It Bleekershfis nu in een prachtige 
omgeving wordt gehuisvest waarin ik persoonlijk zeer goede 
kansen zie voor een verdere ontwikkeling en waar ik graag mijn 
gelukwensen aan toevoeg. 
Maar nu Oudega. We hebben hier ter plaatse erg veel 
"behoudbare" dingen en voorwerpen voortgebracht. Ook zijn er 
veel perspublicaties over Oudega bewaard gebleven. 
Als we een opsomming en inventarisatie zouden maken, zou 
men verbaasd zijn wat er nog aanwezig is. 
"Oudega 900" bleek in dit opzicht ook een schot in de roos te 
zijn, vooral met wat de commissie Culturele Zaken in de 
voormalige 'School met de Bijbel' liet zien. 
Ik ben van mening dat wanneer een aantal personen zich in een 
commissie zouden verenigen met als doel te komen tot een 
dergelijke opzet van een soort oudheidkamer, dit met - of in 
samenwerking met de gemeente - mogelijk moet zijn. 
Dit schrijf ik vanuit de gedachte dat op de manier van "üudega 
900" een bezienswaardigheid voor "Oudega nu" welkom zou 
zijn. 
Vooral als voorziening voor de vele touristen en passanten, maar 
ook zou zoiets als een slecht-weer-voorziening in Oudega 
welkom kunnen zijn. 
Graag zou ik in samenwerking met gelijkdenkenden een overleg 
willen beginnen om na te gaan of en hoe we iets dergelijks 
kunnen klaarspelen. 

Wietse H. Welling 
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MIVERO 

EVECOM BoarBOUWMATERIALEN 'yjîF 
In 1970, toen Allan Veth zijn studie scheepsbouw aan de l-ITS in Haarlem met 
succes afsloot wist hij één ding zeker: De grote zeescheepsbouw was niets voor 
hem! 
Op zijn zesde jaar makte hij besmet met het watersport-virus en net 14 jaar oud 
begon voor hem het serieuze werk op een 7m lang houten S-spant jachtje. Een 
jaar of zes later op weg naar Terschelling sloeg het breeuwsel uit de naden in het 
voorschip en ging het bijna mis; de boot werd verkocht en voor Allan stond 
weer één ding vast: Nooit meer een houten boot (Epoxyhars maakte later een 
eind aan deze overtuiging.) In 1969 kreeg hij een paar nummers van een 
Multihull tijdschrift te pakken. Het bleek dat catamarans en trimarans meer 
te bieden hadden dan een eerste indruk deed vermoeden. Het was een verwaar
loosd markt-segment en daar er geen middelen aanwezig waren om te concur
reren tegen de conventionele kielboot-bedrijven startte het daartoe opgezette 
Evecom vanuit een kantoor in Amsterdam met een adviesbureau dat voorname
lijk engelse multihull-bouwers en ontwerpers vanuit de hele wereld ging ver
tegenwoordigen. 
Dankzij een introductie van James Wharram, één van de engelse catamaran
pioniers werd begin tachtiger jaren de vertegenwoordiging verkregen van de 
Kayel Kits van Granta Boots. Deze bouwpakketten sloten prachtig aan bij de 
doe-het-zelf aktiviteiten van het multi-hullgebeuren en de zelfgebouwde kayaks 
werden enthousiast door Allan en zijn inmiddels ook: watersport-minnende 
vrouw Marijke gedurende diverse vakanties in Frnnkrijk en Joegoslavië 
uitgeprobeerd. 
De abonnementen-administraties voor de Multihull-tijdschriften werden geauto
matiseerd en er bleek ruimte te zijn voor nieuwe bouwbladen. WoodenBoat en 
Classic Boa! versterkten de gelederen en bleken een grote stimulans voor de 
boeken verkoop. Inmiddels was de nadruk meer komen te liggen op de doe-het
zelf bootbouwer en er werd eerst in de Wilhelminastraat en later op de Jacob van 
Lennepkade in Amsterdam een winkel ingericht. In 1990 viel dat pand aan de 
slopers-hamer ten prooi en vond Evecom BV een nieuw passend onderkomen in 
de boerderij van L. Kuipers aan de Jachthaven in Oudega. 

Er zal nog wel een paar jaar overheen gaan voordat de verbouwingen zo ver klaar 
zijn dat een "Open Huis" gehouden kan worden. Wie echter nu alvast een indruk. 
wil krijgen van hoe Evecom de aspirant bootbouwer kan helpen moet op 
weens-dag, donderdag of vrijdag maar eens gaan kijken. Er is ook keus uit ca. 
30 tweedehands multihulls. 
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Bel 05116-3400 


Taxibedrijf de Vries 
Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg 22a, Bergum - Oudega ~ 

Taxi de Vries verzorgt 
ziekenvervoer in de regio 
Bergum, Garijp, Oudega, 

$uameer en Eernewoude, voor 
particulier, ziekenfonds, 

rolstoelgebruikers en alle anderen 
die min of meer regelmatig een 

taxi nodig hebben. Dag en nacht, 
24 uur per dag, behulpzaam en 

betrokken. Noteer het 
telefoonnumer of knipt u deze 

advertentie uit. 

Naast onze gewone 
taxi-dienst verzorgen wij: 

- zittend ziekenvervoer 
- rolstoelvervoer 
- disco vervoer 
- groepsvervoer 

G1t'MNA§l1rlllEOC V(Q)(Q)~ lHIm§V~(Q)UW1EW 2 

Gezellig en goed voor lichaam en geest. 


Iedere woensdagochtend gymmen wij van 8.30 tot 9.30 uur o.l.v. 

Aaltje Ensing. Lekker vroeg dan heb je de hele dag nog voor jezelf. 


Wat doen we zoal ? 

We beginnen met een wanning up. 

Zijn we wann gelopen dan doen we grond gymnastiek. Dit zijn 

allerlei oefeningen zittend, liggend of staand, waarbij alle spieren 

aan bod komen, dit voor een goede konditie. 

Tenslotte nog een spel en het uur is weer voorbij gevlogen. 

Verfrist en voldaan ga je weer naar huis. 


Wil je het eens proberen ? 

Kom dan gerust een uurtje meedoen. 


Jannie van der Velde (dames gym) tel 2340 


WORDT W LENIG ALS ELASI1EK -(~~ 

KOM NAAR DE GYMNASTIEK 


Woensdagmiddag is er gymnastiek voor de kinderen onder leiding 

van onze gymnastiekleidster Wilma Schuitema. 


De lestijden zijn als volgt: 


groep 1 tlm 5 - 16.30 - 17.30 uur 

groep 6 tlm 8 - 17.30 - 18.30 uur 

12 jaar e.o. - 18.30 - 19.30 uur 


Heb je belangstelling, kom dan een keertje meedoen. 

Lijkt het jou leuk, dan kunje lid worden van R.S.G. afdeling 

gymnastiek. 


Voor meer informatie kunt u terecht bij 

- TjaUing Bergsma tel 2415 

- Jitske Kooistra tel 2128 
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Vogels rond ons huis 

Het jaar rond bezoeken drie categorieën vogels uw tuin: 
wintergasten, zomergasten en trekvogels. 
Sommige vogels, zoals mezen, roodborstjes, merels e.a., die 's 
winters de voedertafel gebruiken, blijven daarna in uw tuin en 
bepalen er hun territorium om er te nestelen. 
Toch verandert het 
vogelleven door de 
seizoenen heen. Aan het 
eind van de winter 
verdwijnen sommige 
tuinvogels. Ze trekken 
naar verre broedgebie
den, zoals de krams
vogel en de koperwiek. 
Of ze gaan terug naar het 
005 of het platteland, 
zoals de speelit of enkele 
winterkoninkjes. Hun 
plaatsen worden inge
nomen door de zo
mergasten, zoals de 
grauwe vliegenvanger, 

huiszwaluwen boeren
zwaluw. 

In de winter zoeken veel vogels voedsel in de tuin, maar in de lente 

en zomer wordt dit aantal minder. Veel vogels verdwijnen dan, wat 

vooral te wijten is aan het territoriumgedrag. In de nazomer en 

herfst komen er nieuwe "onafhankelijke" vogels, die op zoek zijn 

naar een eigen huis. In de lente kunt u de tjiftjaf en de fitis ver

wachten, die op zoek zijn naar bladluizen. 

Iedere vogel stelt minstens drie belangrijke eisen voor zijn voort

bestaan: voedsel, water, dekking. 

Als deze zaken in uw tuin aanwezig zijn, is het voor de vogels de 

moeite waard om uw tuin te bezoeken. 

Ook kunt u zelf voorzieningen aanbrengen. Zo kunt u nestkasten 

plaatsen, een vogelbadje met water vullen en 's winters voedsel op 

een voedertafelleggen. Voedertafels maken het leven voor de vo

gels gemakkelijker en dragen bij aan hun overlevingskansen in 

strenge winters. 

In natuurlijke omstandigheden moeten vogels zich aanpassen aan de 
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veranderde voedselsituatie en hun leven hangt af van het snel vin

den van nieuwe voedselvoorraden. 

Bij streng winterweer, als het natuurlijke voedsel niet te vinden is, 

zijn goed bevoorrade voedertafels van levensbelang voor de vogels. 

Enkele tips voor de voedertafel: 


a. oude cake en gebroken biscuitjes, dit is rijk aan vet voor 
o.a.heggemus en winterkoninkje. 

b. restjes gekookte rijst en spaghetti en deegresten van gebak 
zijn rijk aan zetmeel. Dit wordt smullen voor spreeuwen en 
kauwtjes. 

c. valfruit, zoals appels en peren. Merels, kramsvogels, 
koperwieken en kleine vogels zoals roodborst en pimpel
mees zijn dol op fruit. 

d. kaaskruimels (strooien tussen het bladafvaI) voor de wat 
schuwe winterkoninkjes. Oude kaas is ook prima voor de 
vetbol. 

N.B. Doe bij strenge vorst een stukje gaas over het vogelbadje. 

Als u te lang door blijft voeren, vooral met onnatuurlijk voedsel, 
dat de vogels anders niet zouden kunnen bemachtigen, zijn er wel 
risico's. Als de mezen hun jongen zouden volstoppen met pinda's 
uit het voedemetje, gaan deze snel dood. De pinda's verteren niet in 
de maag van de jonge mezen. Door de volle magen verdwijnt het 
hongergevoel, de jongen bedelen niet meer, koelen af en gaan 
dood. 
We hopen dat u nog veel mag genieten van de vogels in uw tuin. 

De Vogelwacht 
afd. Oudega 

23 Februari: tilmavond in It Miensker om 19.30 uur. 

'u kunt voor f 5,= per jaar lid worden van onze Vogelwacht. 
Opgave bij Freerk Jelsma, tel. 05127-2475. 

Oproep: wij zoeken bij deze nog één of meerdere personen voor de 
nestkastcontrole. 
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Jan Potskipper Jan Pot&idpper I Jan Weima. 

Dat Jan Potskipper syn eftemamme "Weiman wie sille guon fan 
jimme net iens witte. 
In potskipper is (as wie, want ik tink dat se der no net mear 
binne) ien dy't mei syn skip fan it iene plak nei it oare foer en 
dan yn de omkriten syn potten, pannen en oar hfishäldlik ark 
mei in kroade as mei in jok. mei twa kuorren fitsutele. En sa lei 
Jan Weima ek sa no en dan yn Aldegea. Earst wenne by mei syn 
mem op it skOtsje. Nei syn trouwen mei Sjoukje v.d. Kuip fan 
Eastermar setten hja har nei wenjen yn in part fan it hfis dat stie 
op it stee wer't Sietse Kielstra letter syn winkel mei wenhfis 
bouwe liet (Buorren 9). Y n dat hOs wennen trije -hfishäldings en 
yn ien derfan wie in lyts winkeltsje: dat fan Jan en Sjoukje. Jan 
fokte der ek kanarjes. 
Letter kochten hja it hOs oan de westkant fan de smidterij fan 
Alle en Gjiltsje Welling, it plak wer no fis keunstwurk leit. Vn 
harren winkel wie fan alles te keap wat der yn in hfishälding 
brfikt wurde moat. Foaral de moaie kopkes en pants jes dy't foae 
it Iytse winkelsrfit Otstald stiene koenen wy tiden foar stean: 
kopkes mei "For mem "der op en dejeuneetsjes (kop en pantsje 
mei in breaboardsje). 
Ek boartersguod lykas toppen, knikkerts en (lytse) poppen 
koenen wy der foar in pear sinten keapje. Herders ek skriften, 
briefpapier en seks. 
Mar bekend. ek bOten Aldegea, waard Jan Potskipper troch syn 
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Jan Weima en Sjoukje van der Kuip 

nifeljen: Ot turf bibelske foarstellingen snije. Foardat hy turf as 
materiaal brfikte snie hy Ot bien al allerhanne spullen, guon 
dingen foar de pronk mar ek wol om te brOken. Dat ferkocht er 
dan yn syn winkel. Letter krige hy by tafal in stikje turf yn 'e 
hannen wer't hy in hfintsje yn seach en tocht: Dat koe ik woJris 
besykje en fykje dat der Ot. En sa wie dat begûn. Hy brOkte der 
letter Appelskeaster turf foar. 
Jan Weima wie tige thûs yn te Bibel en makke eins allinne foar
stellings Ot it aIde testarnint. Dat wie neffens him riker eau fan
tasije. Achter de foarkeamer wie in keamerke wer't hy lans de 
kant finder it skeane dak syn wurk tige kreas fitstaid bie. alles 
oerdutsen mei stikken karton. De tagongspriis wie foar Alde
geasters in dObeltsje en foar fakansjegongers in kwarts je. Bern 
wiene frij omdat "de bern de keunst der noch net Of sjogge". 
It karton waard der dan hoeden öfnaam en yn in moaie opstel
ling stienen goed 20 bylden yn 'e rige.Janjoech der op 
"gepaste"toan fitliz by: Simson mei de foksen. Simson mei de 
doarren fan de stedspoarte op 'e rèch, Simson dy't de liuw de 
bek iepenbrekt, Simson yn de timpel, Salomo's earste rjocht
spraak. Abrahams offerjefte en noch folie mear. Foaral it fer
haal Ot Jesaja 11: 6. 7 en 8:"En de wolf zal met het lam verkeren 
en de luipaard bij den geitenbok nederliggen" en sa fierder koe 
giin dfimny him ferbetteIje. 
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It hûs lofts wer't Jan en Sjoukje earst wen ne ha, Buorren 9 

Syn lèste wurk wie "De Ondergong fan de Egyptenaren yn de 
Reade See (Exodus 14 : 22 - 31). 
As men achter alles sjoen bie kaam it slOtstik fan de foarstelling 
yn de winkel: Jonas yn 'e walfisk. 
Dy walfisk sil wol fan papier-masjee makke wèze. lt liket my 
teminsten stOf ta dat dat fan turf kin. Yn dy walfisk siet in man
tsje, Jonas, en mei in tige femuftich oanbrocht ilastykje sprong 
Jonas dan Ot de bek fan de walfisk it winkeltsje yn. 
(drie dagen en nachten sprak de Heere tegen den vis en hij 
spuwde Jonas uit). 
As bem wienen wy it meast ûnder de yndruk fan it ferhaal fan 
de wolf en it laam en it moaiste wie fansels Jonas. Dat woe Jan 
dan ek noch wol ris in kear sjen fitte. Mar wy mochten nergens 
oankomme! Mei in mooi handich praatsje koe er de minsken 
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De B uorren jierren letter. De älde en nije bakkerij Ijochts op 
de foto's, dêr komme we letter op wêrom. 

nijsgjirrich meitsje nei syn wurk. Hy wie wol grutsk op syn 
wurk en dat wie net sfinder reden. It wie echte folkskeunst en 
boppedat Ot turf wat meitsje wie unyk. 
Y n 1940 fertelde hy oon in besiker (H.C. van Dockum) dat hy al 
yn 250.000 kranten stien bie. Yn 1942 neamt er tsjin M. Heslin
ga 5.50.000 oplagen, dat der binne yn dy twa jier grif noch in 
pear kranten mei in greate oplage west dy't noch wat oer him 
skreaun ha. 

J 	 Jan Potskipper wie yo alles oars as oaren. It heucht my noch dat 
zs mem sük wie en dat Jan in skaaltsje mei in pear ierdbeien 

I) bracht: wat griene biedsjes om'e kanten en in tOkje der hoppe 
op_ 
No is dat biel gewoan, mar 60 jier lyn die allinne Jan Potskipper 
seks. In waarpraatsje hälde men doe ek al en Jan syn sechje mei 
moai waar: Ut is hjoed einepikewaar" besoorge him by guon in 
twadde bynamme. 
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Foaroan lofts it winkeltsje fan Jan en Sjoukje, 
demeist smidterij Welling. 

Jan Weima, dy't yn 1874 yn Frentsjer beme waard, is yn 1943 

ferstoam. Syn frou Sjoukje hat oan 1952 it winkeltsje en it 

tutfmuseum fuortset. Doe waard it har tefoUe en is hja nei fa

milje yn Eastennar ta gong. Der wiene gjin bem. It hOs waard 

ferkocht, Ronas de Vries kocht it, en it waard doe in postkan

toor. De OtsOnderlike samling femuftich sniene en mooi opferve 

bylden gongen earst nei Eastennar, mei-elkoar 32. 

Yn 1965 hat der in tentoanstelling fan syn wurk west yn Ljou

wert yn 'e toankeamers fan it FAF. 

Der lei ek syn bakje mei wurk fan bien mei it folgjende rymke: 


"De Bonke von de kou, de voegel op 't Takje, 

Ik makke er mar wat van, En nou leit ut bjit ien 't 

bakje". 


It wurk fan Jan Potslcipper is nei " It KokelhOs fan Jan en Sjut" 
yn Earnewald gien. Der past it ek wol. Wa't it noch ris besjen 
wol moat der fan 't simmer mar ris hinne. 

T.Br.-deVr. 
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foto D. Franke 

keunst 

'n AId Aldegeaster socht in byld 
in stänbyld wie der sein..... 
Hy fûn it net; gjin wOnder ek 
't wie op re grOn deUein. 
Betsjutte dit de haven soms? 
Wit jimme wat hy sei? 
"Dan moast der eins as blikfanger 
Jan Potskipper noch by!" 
Dy wenne eartiids op dit punt 
wer't hy in winkel hie 
mei diggelguod; en boppedat 
ek nocht oan nifljen bie 
sa blykte't yn syn "turfmuseum" 
dat hy ek keunstner wie. 

Gedichtsje fan D. v.d. 
Mark. 

"Simson foar de timpel " 

Op it dak fintbrekt ien mantsje.Hja stelle de Filistinen foar. 

Dy bienen Simson gefangen nommem en, meidat hja him de eagen 

utstutsen hiene, yn it tichthfis set Der moast hy de hiele dei mealle. 

En al de Filistinen en harren foarsten, mei-inoar wol 3000, haIden 

in great feest, want seine hja, us god Dagon hat us Simson yn 

hannenjOn. 

Hja hellen Simson ut it tichthfis en setten him foar de timpel fan 

Dagon del, ta spot fan hiel it folk. Doe rop Simson de Hearre oan 

en frege him noch ien kear sterk to meitsjen om him to wreken. 

Hy pakte doe de middelste pylders, dêr't it gebou op rêste, beet en 

sette mei macht ta en it hiele gebou foei mei al de foarsten en al de 

minsken dy't der yn wiene. 

Ek Simson kaem hjirbij om. Sa hat Simson by syn stjerren mear 

Filistinen ferslein as by syn libben. 
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Frie2Jen op Ie WaL 

Aid Aldegeaster Albert KorITIelis Mulder skriuwt 
boek oer de neiteam fan KOJ:nelis Hattums de 
Vriesen Grietsje Jans van der Wal. 

AI in pear jier wie AlOOrt Mulder fit Makkingea dwaande om ien 

en oar oer de famylje fan syn mem, DeUsje de Vries, te sam

meljen. 

Yn it lêst fan 1992 kaam dat ta it resultaat fan 


Frie2Jen op 'e WäI. 

It hat Albert Mulder oeren en oeren tiid koste om alles knap op 
in rychje te krijen. Foar it begjin fan it boek bat hy stipe han fan 
syn soan Dr. Hertus Mulder fan Feanwalden. Dy hat op it Ryks
archyf yn Ljouwert it begjin fan de stambeam Otsocht. Dizze 
begjint mei in Cornelis Jansz dy't yn 1581 op in tsjerkepleats yn 
Eamewald wenne. Ha Garyp, Nyegea en FeanwaIden set de 
famylje har as skippers yn 1758 nei wenjen yn Aldegea. Y n 
1785 trout Comelis Hendriks mei Aartje Pyters, dochter fan 
Pyter Hattums en Janke. Sa komt de namme Hattum yn 'e famylje. 
Hja wenje dan yn 'e Steech, no de Goartersreed, yn it hOs dat 
letter it Evangeeljesaasje-gebou wie. 
Fansels komme ek de foarbylden fan Grietje lans oan bar. Dy 
staach is safier net Otsocht. Der begjint it mei in Jelle Klazes fan 
Aldwald dy't yn 1771 trout mei in Eelkje Jehannes. 
De van der Wals hinne nei 1871 fan Eastennar nei Aldegea 
ferhûze en kamen op it Utein te wenjen. 
It boek is moai opset en de hiele neiteam is deryn werom te fi
nen. Sa no en dan siz je: "Hea, dan is dy en dy ek noch 
famylje". 
Wat fierder as it boek giet wat mear der oer de minsken seIs 00
skreaUIi stiet. Dat begjint dan by Hattum Komelis, beme yn 
1794; syn heit Comelis Hendriks naam yn 1812 de nam me De 
Vries oan. 
Ek oer it doarp Aldegea wurdt sa tuskentroch it ien en oar fer
teld. 
In tweintich pertretten meitsje dat it in libben gehiel wurdt dat 
him flot Ijze lit. 
De gegevens samle Albert Mulder foar in part fan neven en 
nichten. Dy hawwe dan ek allegearre in boek fan him krige. 
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As der guon binne dy't der ek belang by ha dan moatte hja dat 
opjaan foar 1 maart 1993. Der sil dan besocht wurde om der 
guon bydrukke te litten. Der moat op rekkene wurde dat dit boek 
dan wol 00,- kostje moat. 
It adres is: A.K. Mulder 

Wemeweg43 

8423 TL Makkingea 

Tilt. 05163-1534 


Peuterspeelzaal "De Krobbe" 

Hierbij willen wij u wijzen op de mogelijkheid uw kind op te geven 

voor peuterspeelzaal "De Krobbe". Tot nu toe kreeg u automatisch 

bericht als uw kind twee jaar werd. 

Vanaf 1 januari 1993 verandert dit. U krijgt dan GEEN bericht 

meer. Als uw kind de leeftijd van twee jaar heeft bereikt kunt u uw 

kind zelf opgeven bij Jellie de Jong, tel. 05127-2140. Houdt u wel 

rekening met de wachtlijst. 


De Stichting Peuterspeelzaal heeft tot doel het opvangen en laten 

spelen van kinderen van twee en een half tot vier jaar van alle 

gezindten en uit alle lagen van de bevolking en deze zo te 

begeleiden dat ze gesteund worden in hun ontwikkeling, volgens: 


1. De omgang met meer leeftijdgenootjes. 
2. Bij haar/zijn ontwikkeling passend spelmateriaal. 
3. contact met meer volwassenen (leidsters). 

Uw kind kan er veel energie kwijt, bovendien is de overgang naar 

de basisschool straks minder groot. 

"De Krobbe" draait dinsdag- en donderdagmorgen. Er zijn dan 

twee leidsters aanwezig, waarvan één vaste leidst er. tIl 
Bestuur en leidsters 

Peuterspeelzaal "De Krobbe" 
 N- . 

- -~ / 
~.~~~, ...."""'" _ _ o.;....,-,.~ 

Vrijwilliger gevraagd voor Peuterspeelzaal "De Krobbe" vanaf 

september 1993, 1 x in de 3 weken op dinsdag- en donderdag- · 

morgen van 8.30 tot 1130 uur. Infonnatie en opgave bij 

Wieke de Vries, tel. 05127-2207. 
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DE GRIETMAN 


Hieronder volgen de data van de door ons te organiseren 

?l ((J) WIJ»A(G}NAliMI TI IJ» IJ»A~m:(Q) lFlFil IE CC CO) B:! CC IEre 'II' IEN 0 

21 februari Concert van Fanfareorkest APOI.J...OfOARUI' 
Oudega-Opeinde met een populair programma. 
Het optreden wordt afgewisseld en aangevuld 
door de Burgummer Skotsploeg 
"EASfERGO SKOI'SERS". 

21 maart Een optreden van onze onvolprezen vrouwelijke 
troubadour ANNEKE DOUMA met een 
wereldwijd populair zangprogramma. 

25 april ons laatste concert: 
Hier komen de "SWEE.I'C()()KJES". Deze heren 
hebben een repertoire opgebouwd uit het zg 
Close Hannony singing. Originele mimiek en 
beweging van de groep maakt dit tot een zeer 
vrolijk optreden (engels en fries). 

Enige infonnatie: aanvangstijd .mMagtlidmg 16 ..... 
toegangsprijs f 7,50 

Noteert U ook alvast de data van de zomeraktiviteiten, die mede 
door De Grietman worden georganiseerd. 

14jui - Zomeravondconcert door beide 
muziekkorpsen 

24ju1i - Oid Timer Show 
28 jul - Hippisch Festijn 
29jul - Grietman braderie 

~ 811JlPS*m - Waterspelen 

- -- -/}/JWES 0;,oR§StlA$/lJ'é ~Q'A' j/RJBtJ'l'é#P 

N$(jÇIY&#~,7RdH&VJY.7'HErLJé#4"U" 
CGi't'UCHé $#1/7h'I//S/ 

--- ------- ® -elekt ro........ .. -_ .... _----~--- -....---.. ---------- .. 
() - water.... -------- -.. -- ------

---- - a - gas 

-------- © -centrale verwarming 

-- ------ ventilatie--- ------ -- @ 

--- ----- -- *-koeling 

it west 12 
9216 XE OUDEGA (SM.) 
tel.: 05127 - 1526 
fax: 05127 - 2755 

Vrijdag 26 februariin de Skipperssealom 20 uurhet toneelstuk 


"SA BAT rr Sn'I'EN!" 


door toneelvereniging"De lytse komeedzje"uit Drachten. 
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NIEUWS VAN DE KORFBALVERENIGING 

QU~C~ 

We zijn nu ongeveer op de helft van de zaalcompetitie. De resultaten 
van ons Ie team, dat vorig jaar naar de Ie klasse is gepromoveerd, 
kunnen wel iets beter. Gelukkig hebben ze de laatste plaats, waar ze 
enkele weken op hebben gestaan, weer verlaten. De krachts
verhoudingen van de ploegen lopen weinig uiteen, want tegen 
koploper Goorecht wist Quick tot de laatste 3 minuten bij te blijven 
(15-15), maar daarna gingen ze nog de boot in, heel sneu. 
QUICK 2 hadden we iets hoger ingeschat, maar die 
verwachtingen kunnen ze niet waarmaken. Ze draaien nu mee in de 
middenmoot Er promoveren in de reserve 1e klasse echter 2 
ploegen. Misschieen zit er nog een goede eindspurt in. 
QUICK 3 en 4 hebben het moeilijk. De wil en de inzet zijn er 
. wel, maar de resultaten nog niet. 

JEUGDAFDELING 

Qok dejeugdploegen draaien mee in de middenmoot. We doen met 
2 aspiranten- en 1 pupillen-ploeg mee aan de zaalcompetitie. Straks 
op het veld komt er nog een pupillenploegje bij. Verder zijn er nog 
2 wdpenploegjes, die 1 keer in de week trainen. Ook doen ze zo nu 
en dan mee aan de welpenevenementen (spelletjes) in Damwoude en 
Oenkerk. 

Lid worden 
Jongens en meisjes vanf 5 jaar kunnen al lid worden. Je mag gerust 
eens komen kijken ofzomaar even meedoen. Het verplicht je tot 
niets. 
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De trainingen zijn als volgt: 

dinsdag 16u45-17u45 pupillen 2 (7,8,9 jaar) olv Aaltje Ensing 
17u45-18u30 welpen 2 (5 en 6 jaar) olv MaIjan de Haan 

en Anieta van der Wal 

00nderdag 17u= -17u45 welpen 1 (6,7,8 jaar) olv Lonny Kleinhuiren 
en Neeltsje Mulder 

18u=-19u= aspiranten A (13,14en 15jaar) 
ol v Folkert Ensing 

vrijdag 17u= -18u= pupillen 1 (9,10,11 jaar) 
olv Antje Wimke de Haan 

18u=-19u= aspiranten B (1l,12en 13 jaar) olv 
Tjitte van der Wal en Klaas Veenstra 

Kom gerust eens langs! 

Nevenaktiviteiten 

Sinterklaasavond g~d geslaagd 
Kippenaktie pruna 
Bingo kon beter 

Iedereen, die meegeholpen heeft om deze aktiviteiten te doen 
slagen, heel hartelijk bedankt. 

lDJAlMICILlOlB3 01UDlEGA ~ 

Het eerste 8-tal wist dit jaar net geen kampioen te worden in de 
Ie klas van de PFDB, doordat de 6e partij tegen Oude Bildtzijl ver
loren ging en tegen Veenwouden kwamen we niet verder dan een 
gelijk spel. Deze laatste partij hadden we in elk geval moeten win
nen. Nu gaat het kampioenschap trossen Veenwouden en Oude 
Bildtzijl. Beide clubs moeten nog 1 partij spelen en ze hebben 
evenveel punten. 

Ook groep 2 ging het niet beter af. Zij verloren van buurtgenoot 
De Pein. Bij winst was er nog een kans om kampioen te worden, 
nu ging De Pein met de eer strijken. 
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---
In de onderlinge competitie zijn er ongeveer 10 ronden gespeeld. In 
groep 1 gaat Fedde Kooi aan de leiding en in groep 2 staan Cees de 
Jong en Piet Feddema gezamenlijk aan kop. De stand ziet er zo uit: 

GROEP 1 

1. F. Kooi 10-17 1. C. de Jong 10 - 15 
2. L. HO\,lwink 11 - 17 2. P. Feddema la - 15 
3. M. Tjeerdsma 11 - 15 3. U. Tjeenisma 10 - 14 
4. H. Jonker 8-9 4. Joke Tjeerdsma 12 - 12 
5. S. Jonker 10 - 9 5. Pieter Kooi 8-6 
6. J . Jansma 10 - 8 6. Matjon Tjeerdsma 9-6 
7. 0. Kooi 10 -7 7. Otto Kooi 8-5 
8. G. Kooi 10- 6 8. J. Pruiksma 7 - 4 
9. G. Tjeerdsma 10 - 5 9. Popke Wijma 4 - I 
10. M. Riddersma 6-3 

Kabo ~hool damtoemooi Friesland 

Ook hier deed de Grûnslacb weer aan mee met een 4-tal dammers. 

Nadat men de Ie ronde bad gemist (wegens niet opgeven) was er 

toch nog een gaatje te vinden om mee te doen. 

De 2e ronde werd gespeeld in Wolvega, waar men op .een Ie plaats 

eindigde met 10 punten uit 5 wedstrijden en een bordsaldo van 38- 2. 

De 3e ronde werd gespeeld in de St Jozefschool in de Lemmer. 

Hier bad men al weer wat meer tegenstand. uit 5 wedstrijden 

werden nu 9 punten gebaald. ook de kampioen van vorig jaar werd 

met 8 - 0 verslagen. Na de 3e ronde zat men bij de laatste 6 van 

Friesland en dus in de finale. 


Op 6 januari 93 was het zover. De finale werd gespeeld in I 

restaurant "La Charrue" te Grouw. 

De Oudegaasters begonnen deze middag prima met 3 overwinnin

gen, te weten tegen de Stobbestjelp uit Vegelingsoord, ItAnker uit 

Franeker en de Trije Doarpenskoalle uit Reduzum. 

Nummer 4 was het Bolwerk I uit Franeker. Dit werd een sneldam


wedstrijd. Binnen 10 minuten stond Oudega met 6 - 0 achter. 
Alleen Pieter bleef rustig doorgaan, wat hem 2 punten opleverde. 
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De laatste school was de IH. Nieuwoldskoalle uit Warga; 
hindernis werd slecht genomen, er werd verloren met 5 - 3. 
Toch verdiende Oudega nog een tweede plaats achter het Bolwerk, 
wat inhoudt dat men op 27 maart mag meedoen aan de landelijke 
wedstrijden~ 
De heer DJ. de Vries (Direkteur RABO-bank Workum) deelde de 

prijzen uit. Hij voorspelde daarbij voor Pieter een goede toekomst. 


De spelers voor de Grûnslach waren: 

Otto Kooijr, Pieter Kooi, Rein Piet Ybema, Marcel van de Burg

wal en Andre Craens. 


"It Miensker" 
Uw vergadercentrum bij uitstek 

* zalen voor groepen van 8 tot 350 personen 
* voor bruiloften, jubilea, buurtfeesten, gourmetten, enz. 
* uitstekende koffietafels 
* cafetaria 

Dagelijks geopend vanaf 19.00 uur, zaterdag 17.00 uur. 
Beleefd aanbevolen, Piet en Aaltje Mulder, tel. 05127-1398. 

33 




--.

~~~~m1~~! 

RSO BFSTUURSPRAATJE 

Halverwege seizoen 92-93 blikken we terug. 
Op het trainingsvlak is na een moeizaam begin, rust in de tent geko
men. De familie Drenthe t.w. Bert en Aletta nemen het leeuwedeel 
voor hun rekening, oftewel alle competitie spelende ploegen. De 
mini's zijn nog steeds onder de hoede van lekje v.d. Bij en Boukje 
Veenstra, en de recreatie wordt weer getraind door Willem Hoek-· 
stra. Bert Drenthe treedt op als speler/trainer van Heren 1 na het 
wegvallen van de vorige trainer Gerrit Vergonet. De trainingen ver
lopen dit jaar naar volle tevredenheid. 
In de tweede helft van de competitie zal een tweede meisjes team 
(waarin een jongen meespeelt) meedoen aan de NEVOBO
competitie. Deze groep, die nu nog traint onder de titel "niet
spelende meisjes" bestaat uit 7 mensen variërend in de leeftijd van 
11 tot 13 jaar. Het is een erg fanatieke groep waar we veel van 
verwachten. Alleen in het begin zal het nog wel een keer 
tegenvallen. De overstap van een klein miniveldje van 4.5 bij 4.5 
naar zo'n groot veld van 9 bij 9 is wel erg groot. De mini's is een 
gestaag groeiende groep. Een probleem waar we nog geen 
oplossing voor hebben, is de zaalruimte. Het is de bedoeling om de 
minimum leeftijdsgrens te verlagen naar 6 jaar. Dan moet de groep 
mini's gesplitst worden, maar daar is geen ruimte voor. Ook zou 
het beter zijn om twee groepen mini's te hebben: beginnende en 
gevorderde mini's. Wij hopen daar nog een oplossing voor te 
vinden. 
Zijn er nog mensen die denken dat ze volgend seizoen ook wel in 
de volleybalcompetitie mee willen draaien, meldt dit zo snel 
mogelijk, dan kun je nog een poosje meetrainen. Voor de recreatie 
geldt natuurlijk hetzelfde. (bel Janke de Boer 05127-2525 of 
Lammert ten Hoor 05127-2390). Beter laat dan niet! 
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A. WELLING ca* Smederij GAZELLE
* * Fietsen, Gazelle, Union 

Reparaties 

BUORREN 18 OUDEGA TEL. 05127-1536 

Autorijschool WIJMA 
voor een gedegen en vlotte rijopleiding 

De snelweg 
naar uw 
rijbewijs 

Feike Wijma 
De KJynhoeke 6 
9217 Rf Nijega 
05127-2619 

1fs/BMA ASSURANTIËN 
V 

Voor de verzorging van al uw 
verzekeringen, hypotheken en elke 

vorm van financiëring, maatwerk voor 
particulier en midden- en kleinbedrijf. 

SPAREN: 
Uw geld dagelijks opvraagbaar; met 

hoge rente.. 

Maandelijkse bijschrijving van rente 
op rente bij het kapitaal. 

Voor meer informatie: 

1fs'BMA ASSURANrlËN 
V 

ft West 3, Oudega (Sm.) 
Tel. 05127-1296 

Voor Uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK naar 

Schildersbedrijf J. KUIPERS 
Buorren ,36, Oudega 

Ook prima materialen voor 
ZELFSCHILDEREN en 

BEHANGEN 

Aannemersbedrijf
REIDINGA DV 
Postbus 11 
9230 AA 
SURHUISTERVEEN 
TEL. 05124-1487 

05127-1988 

Verder wensen wij iedereen een sportief 1993. 
DeVoorzitter. 
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F olkert de Haan 
d6~~! 
ER MAG GEEN TWIJFEL 

OVER BESTAAN 
IN KWALITEIT EN SERVICE 

STAAN WIJ BOVENAAN 

Buorren 42 - T~1. 05127 - 1414 - Oudega (Sm.) 

~ :5kapsalon JANNEKE 
voor Dames en Heren 

Rb·b I;~. Iqp TENNISJANNEKEa 0 aD * verhuur van tennis~aa~ op 
kunstgras met verlIChting 

• tennisles 

Meer bank voor je geld 

de ClJrie" <:Bakkery 

:dVJh 
~. 

Brood 
Koek 

Banket 

ons produkt 'n kwaliteit apart 

Buorren 21-0udega (Sm.)-tel. 05127- 1366 

A* zonnebank met gezichtsbruiner 

::01 11\\~ Dykfinne 4 9216 XL Oudega (Sm.) 
Telefoon 05127-1873 

KWALITEITSBOUW UIT GROUW 
Zijn begrippen als kwaliteits

materialen en correcte organisatie 
voor u sleutelwoorden? 

Dan zijn wij voor u 
EEN VERANTWOO~DE KEUS 

OVERZIarr RFSULTATEN IN DE NEVOBO COMPETl11F. 

HEREN 1. Doelstelling nr. lis geworden "overleven in de Ie 
klasse". Daarnaast moet er dit jaar aan een basisteam gewerkt 
worden, waarin de jeugd opgenomen kan worden. 
HEREN 2. Na een matige start waarin vrij veel punten zijn ver
speeld, kwam de ploeg in de overwinningsroes. Met de komst van 
Jelle Kooistra van heren 1, werd al gedacht aan promotie naar de 2e 
klas. Maar helaas helaas: de eerste wedstrijd na de kerst ging met 3
overloren. 

HEREN 3. Het vroegere jongensteam speelt soms de sterren van 

de hemel, soms!! Na de winterstop zou Jan Uilke de Jong terug

komen uit heren 1, dit kan helaas niet doorgaan. Maar als hij in het 

eerste evenveel punten scoort als hij banket staven heeft verkocht, 

dan zit dat wel goed. 

HEREN 4. Dit team wordt vaak onderschat door de tegenstander. 

Nu deze groep is ingespeeld, is het een geduchte tegenstander voor 

veel ploegen. Jammer genoeg willen koeien en laat melken wel 

punten kosten. 
Op vrijdag 5 maart om 21.45 uur in de Drait is de ontmoeting RSO 
3, tegen RSO 4, dit belooft een spektakel te worden. 
DAMES 1. Voor deze groep geldt hetzelfde als voor heren 1. 
Overleven en bouwen aan een team dat de jeugdspelers kan 
inpassen. De eerste wedstrijd na de kerstgaf duidelijk hoop voor de 
toekomst. Annet Huizinga speelde voor het eerst weer mee na een 
langdurige blessure. Er zat weer flair in het team. 
DAMES 2. Doorzetten en probeer te promoveren naar de 3e 
klasse. In dit team zit kwaliteit genoeg om in de 3e klasse te spelen. 
Helaas worden er toch nog vaak onnodige puntje weggegeven. Ook 
tijdens trainingen wordt nog vaak verloren van dames 3. Na de 
kerst zal lekje v.d. Bij van dames 3 als spelverdeler optreden. 
DAMES 3. Deze dames draaien goed mee in de midden-moot van 
de 4e klasse. Na de kerst is het team sterk gewijzigd door de komst 
van Jantsje Bosgraaf van dames 2 en letie Tjeerdsma en Lutske de 
Boer van dames recreatie. Afwachten hoe het nu gaat. 
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'MEISJES 1. Deze meisjes spelen dit jaar voor het eerst in de 
meisjes 2e klasse. Zolang er niet teveel jongens op de tribune-, of 
langs de veld zitten, wordt er leuk gespeeld. In de tweede helft van 
de competie moet het mogelijk zijn om nog een paar plaatjes te 
stijgen. 
DAMES RECREATIE. Dit jaar spelen de dames een klasse 
hoger. Er zijn inmiddels 7 mooie wedstrijden gespeeld en in deze 7 
wedstrijden zijn 28 punten gehaald. Dit is goed voor een derde 
plaats. 

MrITNTI 'fOIElRNOOIT 18l1UIT'flENPO§1[' n~ IfJlIEClElMDEllElR 119~~ 

Om half 1 moesten we bij de Casper zijn. Golda en Marije waren 
niet op tijd, dus zijn we weg gereden. De leidster van RSO 2 was 
Janke de Boer en de spelers waren: Marije (die was er niet) 
Foekje, lneke, Sytske-Gerry. De leidster van RSO 3 was Boukje 
Veenstra, en de spelers daarvan waren: Pieter, Trijnke, Hielkje, 
Nicoline, Hilde-Anna, Golda (die was er ook niet). De leidster van 
RSO 4 was lekje v.d. Bij de spelers daarvan waren: Margje, 
Djoke, Otto, Wiebe, Eetske-Jantje. 

RSO 2 moest 5 wedstrijden spelen: 3 gewonnen en 2 verloren 
RSO 3 moest 4 wedstrijden spelen: 3 gewonnen en 1 verloren 
RSO 4 moest 3 wedstrijden spelen: alle wedstrijden gewonnen. 

5 uur waren we weer thuis. Het was een leuke dag. 

Groetjes van Sytske-Gerry en Ineke. 

(
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Aid izer aksie. 

Nei in foarstel fanut it doarp, binne wy, de jeugdc1ubs en de 
CJ.V., fan doel om in äld-Îzer ynsammelaksje te organiseatjen. 
Dizze aksje sille wy hälde eame ein april. No is us fmach oan 
jimme, wolle jimme it aId izer opgearje sadat wy dat ein april op 
de bId papier wize by jimme wei belje kinne. 
It jild wat wy op dizze manier binnen krije, woene wy foar de 
helte aan in goed doel jaan. De oare helte woene wy brûke om 
us eigen wurk te stypjen. 
Kinne jim it aId izer net bewarje oant ein april, dan kinne jim ien 
fan ûndersteande tillefoannumers skilje, en dan kinne jo dat 
alfest wol efkes bringe. 
Hawwe jo de kans net om it te bringen, skilje dan ek efkes, dan 
fine wy der wol wat oput. Wy hoopje dat wy jimme sa genöch 
ynljochte ha, en wy woene jimrne yn't foar tige tanksizze foar 
jimme meiwurking. 

de aId-izer kommisje. 

Tseard Wijma, till. 2402 
Age Hospes, till. 1738 
Henri V.d. Burgwal till. 05117-9517 

, DE LOFSTEM' met pensioen? 

Zeker niet! Wel is ons koor op 10 januari j.l. 65 jaar geworden. Ter 
ere van dit jubileum hopen wij een concert te geven op: 

26 maart a.s., ts avonds om 20.00 uur in 'It Miensker" 
Medewerking verlenen de koren 'Laos Deo' uit Grijpskerk, 'De 
l.ofstem t uit Oosterwolde en het muziekkorps 'Looft den 
Heer' uit Oudega. 
Grrag tot ziens in het Miensker! 

Bestuur 'De Lofstem' 
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+ 50 + 50 + SO + 50 + SO + SO + SO + 50 + 50 
OUDERENKOOR 

Een klein verslagje van het ouderenkoor, hoe het reilt en zeilt. 

Het animo is nog steeds prima, we zingen er nog lustig op los. Bij 

het 5O-jarig huwelijksjubileum van één van onze leden (fam A de 

Jong- van der Meulen) hebben we medewerking verleend. 

Na de laatste repetitie voor Kerstmis hebben we een gezellige 

broodmaaltijd gehad. Op 22 december waren we uitgenodigd om 

de Kerstmiddag van de R.R.V. (reuma patiëntenvereniging) van 

Drachten e.o. op te luisteren. Dit bad plaats bij "Vischlust" in 

Opeinde. Het was een gezellige middag en volgens de vele reacties 

succesvol. 

12 januari hebben we opgetreden bij een soosmiddag en 

26 januari lieten we ons horen bij de Chr. Ouderenbond. 


Mochten er onder u mensen zijn, die zich bij ons willen aansluiten, 

zeer welkom! De leeftijd is vanaf 50 jaar. U weet waarschijnlijk het 

is gemengd, d.W.z. beide richtingen, zo ook de liederen, 't loopt 

alles prima. Dus u ziet wel afwisseling in het koor. Over enige tijd 

hoort U wellicht wel eens weer wat van ons. 


namens het bestuur 
H. Wilkens - Kuperus, secretaris 

Vrijwillige thuishulp Smallingerland 

Vrijwilligersorganisaties en kerken, aktief in de thuishulp, heb

ben de infonnatie gebundeld. De ervaring is, dat bij het publiek, 

de hulpvragers en professionele instellingen veel onduidelijkheid 

bestaat over de diverse vrijwilligersgroeperingen op het gebied 

van thuishulp. 

Een infonnatieboekje met adressen en gegevens is het eerste 

resultaat van een gezamenlijk overleg van diverse vrijwilligers in 

Smallingerland. Bovendien zijn de aangesloten organisaties, die 

allen zelfstandig blijven opereren, voortaan bereikbaar via één 

centraal telefoonnummer: 


05120-42280 

Daar kunt u terecht voor aktuele infonnatie en via dit telefoon

nummer wordt u doorverwezen naar de vrijwilligersorganisatie 

die het beste bij de hulpvraag past. 
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Sierd de V nes vertelt deel 3 

laatste regel voorgaande: "Dat kon met langer Reinder, want zij was aan de 
drank. ft 

Nu ga ik op Oudega in. De weg van de Hooidammen langs dan 
komen wij eerst bij Brêgeham waar nu Harm Elzinga woont. Daar 
was de weg erg laag en stond dan ook eerst onder water als het 
water op kwam. Langs Hann Elzinga was een oud vaarwater. 
Volgens overlevering moet dit vroeger de oude skeepvaart geweest 
zijn die liep ten westen van het huis naar het noorden, naar de Rijd
sloot, langs de Geeuw naar de Kruisdobbe. 
Naast de weg, vlak er tegenaan, lag een diepe pet, die was uitge
baggerd Waar het huis op staat was allemaal diep water. Maar toen 
ongeveer 1912, werd de geul in de Wijde Ee uitgebaggerd en dat 
hebben ze daar in gespoten. Later heeft Gurbe Veenstra daar de 
boerderij op gebouwd. In die tijd stond er van de Hooidammen tot 
Age Hospes niets. 
Als wij de weg verder langs gaan komen wij bij "Bar TJild". Dat 
was in die tijd Ruurds-onland. Dan komen wij bij de wijk die naar 
de Wijde Ee uit loopt. Die was er toen nog niet. Daar lag een sloot 
en op de weg daar stond een wringe, dat was een heele zware 
hekke. (Wringe = draaibaar landhek.) Naar de noordkant liep ook 
een sloot en dan begon de Dijkfinne. 

De wijk langs de weg naar Teunis Elzinga (nu Wolwarren 1) was er 
ook niet, dat was één groot stuk dat liep tot de Kooi en tot 
Stobbehoek en tot waar nu de tennisbaan begint (J. Huisman). Op 
de noordkant stond ook weer zoon wringe voor de Skuine Hooi
weg. 
Voor het huis van Age Hospes (toen woonde daar Ljibbe 
Stelwagen) lag een sloot en dan moet je je maar voorstellen dat op 
die heele wereld niets stond. 
Waar Wiebe v.d. Lei nu woont, tegen dat land lag ook zoon laag 
eindje weg en dat noemden wij het sintelgat. Dat land was meest 
onder water. Bij de zomer konden wij daar mooi pootjebaaden, 
maar er lagen ook nog wel diepe plaatsen in. Het is ook nog 
gebeurd dat het winter was, maar het ijs was nog niet sterk dat 
Vader er langs kwam en dat er zes meisjes in een wak lagen. Vader 
heeft ze er met moeite uitgehaald. Eén was al buiten kennis, dat was 
een dogter van M. Si bma. Er waren overal eilandjes, maar het was 
meest water tussen die wringen en dat noemden wij 't Mienskar de 
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Dijkfinne. (De Dykfmne is nu de weg die loopt van het West naar 
de Skeane Heawei, maar oorspronkelijk was de Dykfmne het stuk 
land tussen de drie wringen nl. één halverwege tussen Wolwarren 1 
en Bar Fjild, één bij de Skeane Heawei en één waar J. Huisman nu 
woont Er lag wel een reed over het land.) 
Het werd omstreeks 1905 verkogt en nu ging het in perseelen uit 
elkaar en toen is de wijk gegraven vanuit de Wijde Ee tot waar nu 
Teunis Elzinga woont (Wolwarren 1). Deze wijk is gegraven door 
Bearn Adema en zijn zoon Marten en door de broers Joeke, Wtllem 
en Aalzen, zonen van Jannes Adema. 

foto Tr. Bruinsma-de Vries 
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*&etderijen 

Foto van dia v.a. 
Vergroting v.a. 
Foto van foto v.a. 
Foto afdrukken 
bij ontwikkelen v.a. 

Ook voor FOTO- en 
VIDEO ACCESSOIRES. 
Een veelzijdige rlio"c.nu: 

Foto- en videoservice 

Pruiksma 

NMR 

Menno van Coehoornstrjitte 11 
9288 CS Kootstertille 

I~~~ 
K.WIERSMATel. 05121-1702 
Landbouwbenodigdhedeli en gereedschapPen 
Fabrykswei 25 • 9216 WR .OUDEGA (Sm.) 
Tel. 05127 · 1401 b.g.g. 2531 Fabrykswei 16 


9216 WS Oudega (Sm.)

Tel. 05127-2112 




Vooraluwloon~ 

Loonbedrijf en Kraanverhuur 

SIERD DE VRIES 
Mounehoek4 
9216 VD Oudega (Sm.) 
Tel.: 05127-1915 

··Ad V·OrukkertJ~~~mr~~~m~~rt~)) e rtes 

Buorren 39A 9216 WC Oudega (Sm.! Tel. 05127 - 2417 Fax 05127 - 2433 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT 

IE SICHT 

* * tllfelgolfvooruw 

zIIIen,tot360pwaonen 
...~. fIImiIIe. of 

I 
R..""..,.tljdlg voor uw 

rondvaart met* * IPIIIIhuIn 
ruim perkHrtemlin 

voor dil kleinsten 

* aportclub-fWIItdeg/avond 
rondvllerten dooruniek l1IItUUI'gIIbIe 

berf1ecue ofbuffet
* __met lIChItterend uitzicht* blrblcuebinnen ofbuiten Voor1nIichti""",:'* avOlldrondvllerten met buffet of bIIrbeèue* IPICiIII~VOOl'uw.flmHiIlI Hegewarren 1. 9218 XR Oudega (Sm.) 

1*'ICIMIIIIdIIO tel. 0&117-8387 


